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Lei nº 2.755, de 28 de Abril de 2011. 

 
"Autoriza o Poder Executivo a instituir, na 
rede pública municipal de saúde, 
Programa de Prevenção e Tratamento 
contra o Câncer de Colo de Útero, e dá 
outras providências". 
 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS, no uso de suas atribuições legais, 

aprova e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:  

 

      Art. 1º - Fica o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

autorizado a instituir o Programa de Prevenção e Tratamento Contra o Câncer de Colo 

do Útero na rede pública municipal de saúde. 

 

       § 1º - As ações de prevenção consistirão, principalmente, na realização de 

exposições, seminários, conferências, campanhas preventivas e demais eventos que 

visem divulgar, nos diversos segmentos da sociedade, em especial no meio estudantil 

e comunitário, as causas, conseqüências, métodos de prevenção e tratamento do 

papilomavírus humano - HPV. 

 

       Art. 2º - O Programa assegurará às mulheres o direito de receberem, 

gratuitamente, todas as doses da vacina contra o HPV, priorizando a população 

feminina na faixa etária de 11 (onze) anos de idade, que apresenta o maior potencial 

de benefício com a vacinação. 

 

       § 1º - Os pais ou responsáveis pelas jovens na faixa etária de 11 (onze) anos 

deverão encaminhá-las aos postos de vacinação para receberem as doses da vacina, 

nos prazos recomendados. 

 

      Art. 3º - A execução do Programa deverá prever, ainda, a ampla divulgação, nas 

escolas da rede pública e privada de ensino, dos benefícios proporcionados pela 

vacinação contra o câncer de colo do útero às mulheres.  
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      Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

 

      Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, visando o 

seu fiel cumprimento. 

 

        Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

       Morrinhos, 28 de abril de  2011; 165º de Fundação e 128º de Emancipação. 
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